Skelbimo data: 2019-09-11
Atranką organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, valstybės biudžetinė įstaiga,
kodas 290757560, adresas: Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, Lietuva.
Pareigų pavadinimas: Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos skyriaus vyriausiasis
metodininkas-tyrėjas (-a). Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuotoji darbo sutartis).
Darbo užmokestis: pareiginio atlyginimo pastovioji dalis K-4 (~470 Eur, atskaičius mokesčius).
0,75 etato (30 val. per savaitę)
Reikalavimai:
 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 turėti ne mažiau kaip 1 (vienų) metų darbo kultūros paveldo tyrimų srityje patirties;
 labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti „Microsoft Office“
programiniu paketu, biuro įranga;
 mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti
išvadas ir pasiūlymus;
 gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 mokėti bent dvi užsienio kalbas (vieną iš jų jidiš arba hebrajų, kitą – anglų, vokiečių,
prancūzų, rusų, lenkų) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti
informacijos iešką;
 gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti
informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti
organizaciją;
 turėti tvirtas Lietuvos mokslo ir kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio
šalyse principus ir ypatumus.
Darbo pobūdis:
1.
kartu su skyriaus vadovu formuoja skyriaus mokslinės veiklos strategiją ir veiklos planą;
2.
organizuoja ir koordinuoja bibliotekoje vykdomų judaikos mokslo tiriamųjų, edukaciniųinformacinių, leidybinių projektų rengimą ir vykdymą;

3.
inicijuoja bendrus mokslo tyrimų projektus su kitomis mokslo ir kultūros institucijomis,
koordinuoja jų įgyvendinimą;
4.
rengia straipsnius, pranešimus konferencijoms, seminarams;
5.
planuoja ir koordinuoja Nacionalinės bibliotekos organizuojamų mokslinių renginių
organizavimą;
6.
organizuoja, koordinuoja ir vykdo informacijos apie judaikos dokumentus pateikimą į
Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB);
7.
pagal savo kompetenciją atstovauja Nacionalinei bibliotekai sprendžiant kompleksinius
su mūsų šalyje esančiu judaikos kultūros paveldu susijusius tarpinstitucinius klausimus;
8.
nustatyta tvarka bendrauja su šalies ir užsienio mokslo institucijomis, užsienio litvakų
organizacijomis, kultūros centrais sprendžiant mūsų šalyje esančio judaikos kultūros paveldo apsaugos,
tyrimo, sklaidos klausimus;
9.
atlieka kitus skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su pareigybės aprašyme nurodytomis
funkcijomis.
Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu karjera@lnb.lt
iki 2019 m. rugsėjo 24 d.
Laiško pavadinimas – „Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos skyriaus vyriausiasis
metodininkas-tyrėjas“.
Kontaktinis asmuo – Barbora Šadienė, tel. (8 5) 239 8507.
Konfidencialumą garantuojame. Į pokalbį atrinktus kandidatus informuosime asmeniškai.

